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بـا اسـتفاده از پورتـال کاربـران POB، می توانیـد قابلیت هـای آن را از طریـق اینترانت، اینترنت یـا محیط های 
اکسـترانت در میـان مشـتریان و گروه هـای پشـتیبانی محلی توزیـع کنید. این فرآینـد به کاربـران نهایی اجازه 

می دهـد کـه به اطالعات به روز  در POB دسترسـی داشـته باشـند. 
در واقـع، پورتـال کاربـران POB بـه آزادسـازی منابع در سـازمان پشـتیبانی  و همچنین بهینه سـازی گردش کار 

می کند. کمـک 

مزايا برای سازمان شما

با اسـتقرار POB، مشـتریان می توانند بسـیاری از مشـکالت را 

خودشـان حـل کنند و نتیجـه ی آن، کاهش تعـداد تماس های 

دریافتـی کارکنـان پشـتیبانی خدمـات خواهـد بـود. بـه ایـن 

کارکنـان  تعـداد  بـا  ترتیـب، سـازمان شـما می توانـد حتـی 

کم تـر، خدمـات پشـتیبانی بهتـری را ارائـه دهد.

مزايا برای کاربر نهایی

مشتریان می توانند با استفاده از پورتال کاربران و از طریق یک 

رخداد  اطالعات  به  و  شده  متصل   POB به  اینترنت،  مرورگر 

مربوطه، در هر زمان، دسترسی داشته باشند.

همچنین، آن هــا می تواننـد فرآیند پشـتیبانی را پیگیری کرده 

و رخدادهـا را بـا اطالعـات جدید مربوطه به روزرسـانی کنند.

POB تعامل با پيشخوان خدمات

برنامه های کاربردی اینترنت / اینترانت POB در تعامل کامل با سیستم POB هستند. 

به کمک این قابلیت، عالوه بر دسترسی به داده هـای موجـود در POB که پیوسته 

توسط مرکز پشتیبانی به روز می شوند، قادر به انجام موارد زیر خواهید بود:

 . پیگیری رخدادها و مشکالت خود
 . اولویت بندی رخدادها و مشکالت خود

 . بستن رخدادها به هنگام حل وفصل آن در مرحله ای دیگر
 . مشاهده ی اسناد و مدارک راه حل، بدون تماس با بخش خدمات

POB برقراری ارتباط با پيشخوان خدمات خود، از طریق . 
 . اختصاص خودکار رخدادها به گروه ها و افراد، با توجه به مهارت های آن ها

مدیریت تماس

مشـتریان شـما می تواننـد با اسـتفاده از خدمـات مدیریت تماس POB کـه در ادامه 

به آن ها اشـاره کرده ایم، تعامل سـازنده ای با مرکز پشـتیبانی داشـته باشـند:

 . ثبت تماس های درخواست
 . مستند سازی تماس های خدمات و مشکالت 

 . پیگیری تماس ها و مشکالت بدون تماس با پشتيبانی
 . مشاهده ی تاريخچه ی درخواست

POB تشخیص راه حل رخدادها و مشکالت، به کمک پایگاه دانش . 
)FAQ( جست وجو در پرسش و پاسخ های متداول . 

خدمات فوق به حل سریع رخدادها و مشکالت کمک می کند و مشتریان می توانند 

بدون تماس تلفنی، پیوسته با شما در ارتباط بوده و مشکالت خود را در هر زمان و 

مکان ثبت کنند.

در دنیـای پرشـتاب کنونـی کـه کسـب وکارها را متحـول کرده، 
بدیهـی اسـت کـه بـرای پشـتیبانی از فرآیندهای کسـب وکار، 
بـه منظـور حفـظ تـوان رقابتـی و پیشـرو مانـدن در مقایسـه 
بـا سـایر رقبـا،  وجـود برنامه های کاربـردی قوی یـک ضرورت 
اسـت. پورتـال کاربـران POB بـه شـما در افزایـش و کنتـرل 
خدمـات پشـتیبانی یاری می رسـاند. به تبع آن، مشـتریان نیز 
از کیفیـت پشـتیبانی و جریـان پیوسـته ی اطالعـات مربوط به 
وضعیـت کـه در اختیارشـان قـرار می دهید، قدردانـی خواهند 

نمود.



اطالعیه ها

می توانیـد بـا اسـتفاده از پیام هـای جلب کننـده، اطالعـات مهـم را بـه 

 POB کاربـران یـا گروه هایـی از آن هـا، هنـگام ورود بـه پورتـال کاربـران

دهید. انتقـال 

اختصاصی سازی با توجه به نیاز شما

پورتـال کاربـران POB می توانـد بسـته به نیاز شـما تغییر کنـد و ظاهری 

متناسـب با صفحه ی اصلی و مشـتریان شـما داشـته باشد.

ساختار قوی

سـاختار POB امـکان دسترسـی ایمـن و کارآمـد بـه تمـام داده هـا و 

تعامـالت موجـود را فراهـم مـی آورد. سـرور وب، در نقـش دروازه ای بین 

مرورگـر وب و پایـگاه داده POB عمـل می کنـد. 

بـا توجـه بـه یکپارچگـی کامـل داده هـا در پورتـال کاربـران، دسترسـی و 

به روزرسـانی پایـگاه داده POB می توانـد بـه راحتـی صـورت پذیـرد.

ترافیک امن

سـرور وب IIS می توانـد پروتـکل رمزگـذاری SSL 128/256-bit را بـا 

امنیـت کامـل اجـرا کند. در بیشـتر مواقع، تنهـا چیزی که نیـاز دارید، یک 

گواهینامـه ی SSL اسـت تـا بتوانیـد به وسـیله ی آن، ایـن سیسـتم را به 

 POB قادر خواهیـد بود IIS در SSL کار بیاندازیـد. در نهایـت، بـا نصـب

را بـا اسـتفاده از HTTPS و SSL اجـرا نمایید.

POB فروشگاه اینترنتی

از دیگـر قابلیت هـای پورتـال کاربـران POB، امـکان افـزودن فروشـگاه 

اینترنتـی اسـت. در فروشـگاه اینترنتـی POB کاربـران می تواننـد کاال یـا 

خدمـات سـفارش دهنـد. ایـن کار از طریـق دسترسـی به کاتالـوگ کاال و 

کاتالـوگ خدمـات امکان پذیـر اسـت.

فروشـگاه اینترنتـی POB نقـش ـ محـور اسـت. بنابرایـن، بـه هـر کاربر 

آنالیـن، تنهـا مـواردی را نمایـش می دهـد کـه او از میـان آن هـا حـق 

انتخـاب دارد. کاربـران بـا اسـتفاده از ایـن قابلیـت می تواننـد سـاده تر از 

پیـش، مـوارد مورد نظرشـان را مشـاهده کننـد. آن ها گزینه هـای موجود 

و اطالعـات مربـوط بـه هـر محصـول را مشـاهده می کننـد و درخواسـت 

خریـد، بـدون درگیـر سـاختن مرکـز خدمات، بـرای اخـذ تأییدیه ارسـال 

می شـود. بـا ایـن کار، مرکـز خدمـات سـازمان از انجـام بسـیاری از امـور 

رهـا خواهد شـد. 

بـا اسـتفاده از قابلیت هـای فوق العاده ی فروشـگاه اینترنتـیWendia که 

شـامل خرید هـای خـودکار و فرآیندهای موجـودی  انبار اسـت، حجم کار 

مرکـز خدمـات سـازمان نیز کاهـش می یابد.

شـایان ذکر اسـت کـه فروشـگاه اینترنتی بخشـی از کارکردهـای مدیریت 

انبـار و خرید POB اسـت.

مشتریان نهایی می توانند با استفاده از پورتال کاربران، درخواست سرویس ارسال کنند، در میان اطالعات ثبت شده در پایگاه دانش جست وجو کنند یا مشکالت خود را گزارش دهند.

»مـا در بخشـی کـه مشـتریان از پورتـال کاربـران اسـتفاده می کننـد و 
از طریـق ایمیـل )بـه جـای تلفـن( بـا بخـش پشـتیبانی ارتبـاط برقـرار 
از چنیـن  اسـتفاده  بوده ایـم.  می کننـد، شـاهد تغییـرات فوق العـاده ای 
پورتالـی، ابـزاری بـرای رسـیدگی سـریع تر بـه مـوارد را در اختیـار مـا قرار 
از گذشـته، می توانیـم  بهتـر و عادالنه تـر  بنابرایـن، خیلـی  داده اسـت. 
مسـئله ی اولویت بنـدی را، بـا توجـه بـه اصـل »اولیـن مشـتری در صف 

انتظـار، مسـتحق اولیـن خدمـت اسـت« کنتـرل کنیـم.«
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